ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Świnoujście, dnia .……...............…………

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/2
72-600 Świnoujście

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE I TERMINIE
ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam,
że w dniu ………............………… zamierzam rozpocząć roboty budowlane przy realizacji inwestycji tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….....................…….
…………………………………………………………………………………………………………………….....................…….
na podstawie:
1.

(nazwa inwestycji, adres)

decyzji* nr ………………….....................………… znak: …......................................................................……….…
z dnia ……….………........................., wydanej przez …………………………………………………………………..

2.

zgłoszenia budowy*, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organowi ........................
............................................................................................................. w dniu..........................................................

3.

zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organowi.........................................
...............................................................................................................
..w dniu...........................................................

oraz oświadczam, że :
a) Funkcję kierownika budowy* / robót* będzie wykonywał:
…...........................................................................................................................................................................................................
( wymienić kierownika budowy)

b) Obowiązki kierownika (ów) robót, będzie (dą) wykonywał (li) w zakresie specjalności
techniczno-budowlanych ….......................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
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…............................................................................................................................................................................................................
(wymienić specjalności osoby kierowników robót powołanych w zakresie jednej lub kilku specjalności )

c) Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie ( dą) wykonywał (li)
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
(wymienić specjalność lub specjalności osoby kierowników robót powołanych w zakresie jednej lub kilku
specjalności )

1/ został opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,*
2/ nie było podstaw do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,*
oraz załączam następujące dokumenty:
1/ ………………………………………………………………………………………,
2/ ………………………………………………………………………………………,
3/ ………………………………………………………………………………………,
4/ ………………………………………………………………………………………,
5/ ………………………………………………………………………………………,
6/ ………………………………………………………………………………………,
7/ ………………………………………………………………………………………,

Ponadto do celów statystycznych GUS prosimy o podanie następujących informacji
dotyczących nowych budynków mieszkalnych:
1 .FORMA BUDOWNICTWA (odpowiednią pozycję zakreślić)






-

indywidualne (należy ujmować mieszkania realizowane
przez osoby fizyczne fundacje, kościoły i związki
wyznaniowe na użytek własny)
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – realizowane
przez osoby prawne i fizyczne w celu osiągnięcia zysku
przeznaczone na wynajem – realizowane z zamiarem
krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu
mieszkań, w tym na podstawie umów najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności
spółdzielcze (budynki realizowane z przeznaczeniem dla
osób będących członkami tych spółdzielni)

komunalne



społeczne czynszowe





-

-

zakładowe (należy ujmować mieszkania
realizowane przez osoby prawne i
fizyczne przeznaczone na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych własnych
pracowników)

2 .LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH …..................................................

(*niepotrzebne skreślić)

.................................................................(podpis inwestora)
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